
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Sinterklaas! 
Aanstaande zaterdag 12 november is het alweer zover... De Sint zal zijn intocht doen in Maassluis. De 
live uitzending van de NTR start om 12.00 uur. Gelukkig is onze Goedheiligman deze dag rond 15.00 
uur ook live te bewonderen aan de Noordkade in Roelofarendsveen! In de groepen zullen wij, waar 
mogelijk, dagelijks het Sinterklaasjournaal volgen. Het Sinterklaasjournaal is 9 november gestart en is 
iedere avond om 18.00 uur te zien bij Zapp op NPO 3. Ook op school zijn de voorbereidingen voor de 
intocht van de Sint en zijn Pieten in volle gang. Een gezellige, maar oh zo spannende tijd is weer 
aangebroken! 
 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag al lootjes getrokken 
voor het Sinterklaasfeest op school. Het is de bedoeling dat alle  
kinderen een leuke surprise maken en zorgen voor een passend  
gedicht. Denk er om; geen smeerboel met de surprises!  
De cadeautjes mogen 5 euro kosten. Niet vertellen voor wie je de  
surprise gaat maken. Dat blijft nog geheim.  
Je hebt 3 weken de tijd om er iets moois van te maken. De surprises  
worden op vrijdag 2 december, aan het einde van de middag, 
in de groep verzameld. 
Wij wensen jullie veel creativiteit toe, succes! 

 
10-minutenavonden. 
In de loop van volgende week ontvangt u de uitnodiging voor de 10-minutenavonden van maandag- 
en dinsdagavond 21 en 22 november. Daarna krijgen de kinderen hun eerste rapport. Voor groep 8 
geldt een ander schema. Komende week vinden de adviesgesprekken plaats, waarna de rapporten 
zullen worden uitgereikt. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  14-11 Adviesgesprekken groep 8. 

dinsdag  15-11 Toneel; Teamvergadering na schooltijd. 

woensdag  16-11 Adviesgesprekken groep 8. 

donderdag  17-11 * 

vrijdag  18-11 Schriften mee. 
Verzending nieuwsbrief 12 
 

 
 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 

Nieuwsbrief nummer 11 
schooljaar 2016 -2017 

 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
We hebben afgelopen woensdag genoten van een heerlijk ontbijt! We willen de hulpouders bedanken 
voor hun hulp.  
Zaterdag komt de Sint aan in ons land. Veel plezier! We kijken op school het sinterklaasjournaal om de 
Sint en de pieten goed te kunnen volgen. 
We werken met rekenen over handig rekenen. We maken dan groepjes van 5. 
Met lezen hebben we de a, o en u geleerd. Deze letters horen bij de familie van de korte klanken. 
Skill: ICT Geletterdheid: 
We zoeken, in groepjes, op internet informatie over allerlei verschillende onderwerpen: planeten, 
muizen, hondjes, kittens, lego technic, kometen, veulens en nog veel meer. 
Volgende week gaat ieder groepje iets vertellen over zijn eigen onderwerp. 
 
Groep 3b: 
Wederom heuglijk babynieuws in groep 3b. Manou is 
trotse zus geworden van broertje Job. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Fijn weekend. 
Groetjes van de juffen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
Wij zijn ook deze week nog druk bezig over dinosaurussen. Inmiddels weten wij dat er al heel veel soorten 
en maten zijn. Ook weten wij wat ze graag eten en hoe hun voetafdrukken eruit zien. 
Dinsdag 15 november staat er toneel gepland. De kinderen zullen in de ochtend optreden voor kinderen 
van hogere groepen op het toneel. Dit is altijd zeer spannend 
Op donderdag 17 november gaat groep 1/2A naar museum volkenkunde in Leiden. Gelukkig hebben 
wij voldoende rij-ouders. Alvast bedankt voor uw inzet. 
In groep 1/2A is Floor de afgelopen week gestart en in groep 1/2B is Noor nieuw in de groep. Wij wensen 
jullie een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc. 
De letter van de week is de s van som. Helpen jullie mee de lettermuur te vullen? 
De skill ict geletterdheid: 
Wij zijn bezig met het maken van een muurkrant over dino's. Daarvoor verzamelen wij informatie met 
behulp van google. Volgende week zijn de muurkranten klaar en laten de kleutergroepen dit als afsluiting 
aan elkaar zien. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 

  

 
 
 
 
 

 

[
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Groep 4: 
We zijn deze week druk bezig met de skill! Iedereen zit in een groepje waarbij ze over verschillende 
onderwerpen een muurkrant maken. De onderwerpen zijn heel verschillend, namelijk honden, paarden, 

dolfijnen, aarde, wetenschap en voetbal. Op de computer zoeken ze plaatjes en weetjes over het 
onderwerp.   

Woensdag hebben we het schoolontbijt gehad en wat was het gezellig! De tafels waren verdeeld in drie 
groepen en bij iedere groep zat een juf of een hulpmoeder. We hadden allemaal verschillende dingen te 

eten, sneetjes brood, bruine bolletjes, krentenbollen en zelfs muesli. Er was nog erg veel fruit over, dat 

hebben we donderdag en vrijdag nog lekker opgegeten.  
Donderdag hebben we een leuke les over plattegronden gehad. De kinderen mochten kiezen om een 

plattegrond te tekenen of met blokken te maken. Ze mochten zelf weten waar ze een plattegrond van 
maakten. Sommigen maakten een plattegrond van de klas, anderen van de hele school of hun eigen 

slaapkamer. Het was soms nog lastig om alles van bovenaf te tekenen maar het ging eigenlijk super 

goed! 
Als laatste hebben we alvast wat dingen bedacht voor toneel a.s. dinsdag, de kinderen zitten vol ideeën 

dus hebben we eigenlijk ook al ideeën voor de volgende keer haha!  
 

Fijn weekend, groetjes juf Dyonne en juf Danny 

 

 

Groep 5: 
Tijdens handvaardigheid zijn we lekker bezig geweest met klei. We hebben, naar aanleiding van de les 
over kunstenaar Jan Snoeck, stapelwormen gemaakt. Het resultaat is erg leuk geworden. Ook met het 
oefenen van de tafels wordt er hard gewerkt. Het groepsgemiddelde is inmiddels 69, goed hoor! 
Vandaag hebben we lootjes getrokken voor de surprises die we gaan maken voor 5 december. De 
kinderen hebben ook een brief meegekregen waarin staat uitgelegd wat precies de bedoeling is. Als hier 
vragen over zijn horen we het graag. Volgende week is er op dinsdag toneel en op vrijdag gaan de 
schriften mee naar huis. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen een tas mee hebben waar de schriften in 
passen? Op wrts kan geoefend worden met les 3 en 4 van blok 3. Tot slot hebben de kinderen hun eerste 
huiswerk mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen de provincies uit hun hoofd leren. 
Ze hebben hiervoor nog even de tijd want de topotoets is pas op 
dinsdag 22 november. 
Skill: ICT Geletterdheid: 
Voor onze skill ICT-geletterdheid zijn we druk bezig met 
 het zoeken van informatie over allerlei verschillende onderwerpen. 
 Sommige groepjes verwerken  
de informatie in een powerpoint en anderen maken er 
 een muurkrant van. Volgende week vrijdag 
 presenteren de groepjes hun gevonden informatie aan elkaar. 
Fijn weekend, 
 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Vandaag, maar ook nog maandag en dinsdag mogen jullie een aantal knutselspullen meenemen en het 
plantje dat van sommige kinderen nog op school staat. Zo maken we weer ruimte voor nieuwe 
werkstukken. Bijvoorbeeld voor Sinterklaas en straks ook voor de kerst. 
Vandaag hebben we lootjes getrokken. Bewaar je lootje goed! En natuurlijk niet vertellen wie je hebt. 
Succes met het maken van een mooie surprise. Er mag een cadeautje in van 5 euro. 
Volgende week is toneel weer aan de beurt. Nu een keer op dinsdag. 
Skill: ICT geletterdheid 
Deze week zijn we begonnen met de Skill "ICT geletterdheid". We maken met een groepje een 
muurkrant of een powerpoint. We mogen het onderwerp zelf kiezen. De informatie zoeken we met 
behulp van  internet. Volgende week presenteren we de opdracht aan de hele groep. Succes allemaal!  

[  
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Huiswerk: 
Dinsdag 15 november: Toets Aardrijkskunde Topo Groningen en Drenthe. 
Leesbeurt: Ian (14/11). 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 

Het was weer een drukke maar gezellige week. De gedichten zijn klaar en de kinderen kunnen op zoek 
gaan naar een leuk boek voor de boekenbeurt. Zaterdag komt de Sint in het land, we zijn al bezig met het 
Sinterklaasjournaal. Ik groep 7 is dat nog steeds leuk. Vrijdag hebben we lootjes getrokken. Nu goed 
nadenken over de surprise en succes met het maken. Dinsdag hebben we toneel en op deze dag moet je 
ook het huiswerkblad inleveren. Donderdag hebben we een Engelse toets, leer je huiswerkbladen goed. 

Skill: ICT Geletterdheid: 
We zijn nog steeds druk op zoek naar informatie over verschillende onderwerpen. Natuurlijk met behulp 
van internet. Volgende week presenteren we die informatie aan elkaar in de klas. 

Een fijn weekeinde gewenst, juf Marian en juf Marja. 

 

Groep 8: 
 Afgelopen dinsdag was de prijsuitreiking van de vredesposterwedstrijd, in het gemeentehuis. En onze 
Olivia won de eerste prijs! Wat een feest! Ze won daarmee o.a. voor de klas een mooie presentatie van 
Dhr. de Jeu. 

 
 

Op woensdag deden we mee aan het nationaal schoolontbijt. Vanaf 8 uur ontbeten we gezamenlijk in 
de klas. Erg lekker en gezellig! 
Volgende week komen er twee keer studenten namens ‘Tienerwijs’in de klas. Tienerwijs is een project 
waarbij speciaal hiervoor opgeleide medische studenten gastlessen geven over seksuele en relationele 
vorming. 
Ook zijn volgende week de adviesgesprekken op maandag- en woensdagavond. 
Skill: ICT Geletterdheid: 
We zijn bezig met het maken van een muurkrant over allerlei verschillende onderwerpen. De benodigde 
informatie wordt gezocht met behulp van internet. Volgende week gaan de verschillende groepjes hun 
onderwerp in de klas presenteren, het liefst natuurlijk met een Power Point presentatie.  
Huiswerk: 
Maandag 14-11: Engels hoofdstuk 3 
Woensdag 16-11: Topo toets 3, Noord en Midden Amerika 
Vrijdag 18-11: Woordenschatboekje blz. 33 t/m 36. 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
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De jarigen: 
11 Elize van Harten 4 

11 Wessel van der Kwaak 3B 

12 Lana van der Heijden 3A 

12 Storm van der Heijden 3B 

12 Stella van Wijck 5 

13 Jayden Ezendam 7 

13 Lena van der Hoorn 8 

15 Roel van den Berg 7 

15 Anna Fletterman 8 

15 Jay van Ruiten 3A 

16 Mathis Harteveld 3B 

17 Faya Smeele 1/2B 
 

 

Van harte gefeliciteerd! 

Reminder: eLAB van Bibliotheek Rijn en Venen. 
In het eLAB kunnen leerlingen kennismaken met nieuwe media. Van virtual reality tot 3D printing en 
van robotica tot het programmeren van een eigen game of app. Iedere maand wordt het pop-up eLAB 
opgebouwd in een volgende vestiging. In november is dit in Roelofarendsveen! Op de woensdagen van 
14.00-16.00 uur en op de zaterdagen van 10.00-12.00 uur. Inschrijven voor activiteiten kan via 
www.elab-alphen.nlwww.elab-alphen.nl<http://www.elab-alphen.nl> Zie ook de posters bij onze 
ingangen. Mocht de gewenste activiteit in Roelofarendsveen al vol zijn? Ook in Alphen en Boskoop zijn 
verschillende activiteiten! 
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School van de Week – SCHAATSEN 
 

School van de Week voor groep 3 t/m 8 
 
Het schaatsseizoen is weer begonnen. Zou jij het 
ook leuk vinden om te leren schaatsen, maar wil je 
het eerst een keer proberen, dan krijg je daar nu de 

kans voor. 
OBS Elckerlyc is “School van de Week” op woensdag 16 
november! 
Dat betekent dat je op woensdagmiddag 16 november mee kan met IJsclub Alkemade 
naar de ijsbaan in Leiden. Je betaalt €2,- om mee te rijden met de bus en als je zelf 
geen schaatsen hebt kan je deze huren voor €4,-. LET OP: Je moet je wel even 
opgeven! 
Voor alle informatie en inschrijving kan je kijken op de website van de IJsclub 
Alkemade. Meld je snel aan want er is een maximum aan het aantal deelnemers! 
www.ijsclubalkemade.nl 
 
 

 

 
Ageeth de Haan - Zachtjes gaan de paardenvoetjes 
Kindertheater 2 - 7 jaar 
 
In een warme sfeer zingt Ageeth de Haan de allerleukste traditionele én 
zelfgeschreven nieuwe Sinterklaasliedjes. Zachtjes gaan de paardenvoetjes is een 
concert dat zowel kinderen en ouders weer even het ouderwetse sinterklaasgevoel 
brengt. 
 
Datum:  zaterdag 19 november 2016  
Aanvang:  14.30 uur 
Locatie:  Alkeburcht 
Entreeprijs:  € 7,50 
 

 
 


